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Kirkekaffe
Nå er det endelig slutt på de 
strenge koronareglene, så nå går 
vi igang med vanlig kirkekaffe 
igjen. Vi har alle lenge savnet dette 
fellesskapet, det å kunne komme 
sammen og ta en prat over en 
kaffekopp. Vi slipper nå også 
navneregistrering og 
plassbegrensninger på begravelser 
og gudstjenester.

Sorggruppe
Temakveld med Odd Eidner om Kunsten å leve med sorg i 
Astafjord kirke samlet 46 som kom reisende fra både Gratangen, 
Harstad og Tjellsund. Det ble en fin kveld der Odd blant annet 
snakket om verdien med å dele til andre sine tanker. Vår prest 
Thomas er innteressert i flere som vil være med i en samtalegruppe 
der man kan dele tunge tanker man går med. Ta kontakt på tlf 
40618057 eller tr276@kirken.no. 

50årsjubileum for Gratangen kirke
Gratangen kirke fyller 50 år i februar 2022! I den anledning 
markerer vi jubileet med en festgudstjeneste 6.mars og 
kirkekaffe. Det blir spennende foredrag om planleggingen og 
byggingen av Gratangen kirke. Kom gjerne med innspill om du 
kjenner personer som var med å bidro til at kirken ble bygget.

Vi ønsker at det skal være fint rundt kirka, og at kirka skal være 
synlig. Vi har to store arrangementer i kirka på nyåret, først visitas i 
januar og så jubileum i mars. Derfor rydder vi skog rundt kirka. 
Hvis noen trenger ved, så kan dere hente stokkene som legges bak 
betongklossene ved på parkeringsplassen.

Piano på Gratangsheimen
Prest og organist her i kommunen har jevnlig andakter ved 
Gratangsheimen. Pianoet der holder ikke stemmingen. Hvis du har et 
piano som du ønsker å gi til Gratangsheimen, kontakt Tom Cato på 
telefon 97198022.

Vi forbereder oss til visitas og jubileum!



Sogneprest
Thomas Rachlew, 406 18 057
tr276@kirken.no 

Kirkeverge/organist
Tom Cato Amundsen
77021723/97198022
kirkeverge@gratangen.kirken.no

Diakoni
Diakoniutvalgets leder
MonaLise Furuly
93257426

Trosopplærer
Anniken Enge
92855817

Kirketjener
Anne Sauge 47820442

Menighetsrådet
Jan E Jensen
45220164
jan.erik.jensen@hlkbb.no

http://gratangen.kirken.no

Slekters gang

Døde
5.5 Oddvar Moen Hansen
8.7 Finn Viggo Hansen
19.7 Karen Marie Larsen
23.8 Henny Johanna Selnes Johansen
27.8 Aud Tollefsen
19.9 Thorstein Paul Inge Jørgensen
25.9 Judith Martinsen Lindberg

Velkommen til

Gudstjeneste
Lørdag 16. oktober kl 12 og 14
Konfirmasjonsgudstjeneste for 2021konfirmantene som fikk 
konfirmasjonen pinsedag 2021 utsatt.

Søndag 17. oktober kl. 11
Gudstjeneste i Gratangsbotn kapell. Takkoffer: Gratangsbotn 
kapellforening.

Søndag 7. november kl. 11
Gudstjeneste Allehelgensdag i Gratangen kirke. Takkoffer: 
Diakoniutvalget.

Søndag 14. november kl. 11
Gudstjeneste på Løvdal bedehus. Takkoffer: Bedehusforeningen.

Søndag 5. desember kl. 18
Lysmesse i Gratangen kirke. Kjølenkoret medvirker. Takkoffer: 
KABB.

Søndag 12. desember kl. 11
Gudstjeneste i Gratangen kirke. Takkoffer: Kirkens SOS.

Julaften 24. desember kl. 16
Gudstjeneste i Gratangen kirke. Takkoffer: Kirkens nødhjelp.

1. juledag 25. desember kl. 11
Gudstjeneste i Gratangen kirke. Takkoffer: Redd barna

Prest, organist og kirketjener blir Thomas Rachlew, Tom Cato 
Amundsen og Anne Sauge.

Takkoffer kan gis med VIPPS til nr 526770.

Diakonikafeen
Diakonikaféen start opp igjen på stua 
på det gamle sykehjemmet 6. oktober. 
Annenhver onsdag kl 11 til 13 fram til 
jul, det vil si disse datoene:

6.10, 20.10, 3.11, 17.11, 1.12 og 15.12

Husk at du skal holde deg hjemme 
hvis du er syk.

Klubb fantastisk
Klubb fantastisk er en klubb for barn i 
Gratangen. Du kan følge med på den i 
Facebookgruppen "Trosopplæring i 
Gratangen". Det er klubb ca. en gang 
per måned. Følg med på nettsiden vår 
for å se datoer. Ta kontakt med 
Anniken Enge for påmelding.

Tommy Hole Taxi 48 48 13 99

Konfirmantleir
4. til 5. september var 
konfirmantene i Gratangen 
og Tjeldsund på leir på 
Viigevarre, en fraflyttet 
markesamisk boplass. Dette 
ble en vellykket leir for 
konfirmantene våre.

Tom Cato sin iPad


